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Wstęp

Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko 
od pierwszych chwili opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, 

abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, 
których ci udzielono

(Łk 1, 3-4). 

Czcigodni Księża!
Drodzy Katecheci!
Postanowiłem więc i  ja zbadać dokładnie wszystko od  pierw-

szych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł prze-
konać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono(Łk 1, 3-4). 

Św. Łukasz pragnie przekazać naukę Jezusa Chrystusa, aby 
upewnić Teofila w  wierze. W  tę samą sztafetę przekazu wiary 
wpisują się kolejne pokolenia świeckich i duchownych kateche-
tów. Dziś na nowo możemy odkrywać ich znaczenie pochylając 
się nad Listem apostolskim Antiquum ministerium papieża Fran-
ciszka, w  którym zostaje ustanowiona posługa katechety. W  li-
ście tym Ojciec Święty skomentował wstęp łukaszowego dzieła: 
„Ewangelista wydaje się dobrze wiedzieć, że poprzez swoje pi-
sma proponuje specyficzną formę nauczania, skutecznie dodają-
cą sił i wytrwałości tym, którzy już otrzymali chrzest”. Następca 
św. Piotra pokazuje, że nauka Ewangelii dodaje sił i wytrwałości, 
jakże potrzebnych nie tylko uczniom i wychowankom, ale także 
wszystkim podejmującym dzieło katechizacji. Są one konieczne 
szczególnie dziś, gdy zdalne nauczanie zmieniło sposób kształ-
cenia i  relacji z uczniami, a  także ograniczyło wiele możliwości 
oddziaływania katechetycznego i duszpasterskiego. 

To odnowienie i umocnienie, o którym pisze Papież Franci-
szek, ma się dokonać w nas samych, aby potem mogło się rezono-
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I. WYDZIAŁ KATECHETYCZNY

Kuria Diecezjalna Płocka
Wydział Katechetyczny 

ul. Tumska 3
09-402 Płock 

nr konta Bank Pekao S.A.
62 1240 1721 1111 0000 0726 1453 

tel. 24/262-68-45 (centrex 118) – sekretariat 
tel. 24/268-04-62 (centrex 143) – wizytatorzy 

katecheza@plock.opoka.org.pl
http://www.katechetyczny.diecezjaplocka.pl

Godziny urzędowania: 
poniedziałek – piątek 8.30 -14.00

DYREKTOR WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO
ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski

SEKRETARIAT WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO 
s. Dominika Ewa Dudzik CSP – kierownik sekretariatu

DIECEZJALNI WIZYTATORZY NAUKI RELIGII
s. Dominika Ewa Dudzik CSP 
p. Elżbieta Brzeska Walczak

ks. Andrzej Krasiński
ks. Zbigniew Olszewski

ks. Paweł Sobiecki
p. Piotr Świercz

ks. Marek Wilczewski 
ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski

wać w sercach i życiu tych, do których jesteśmy posłani. Będzie to 
możliwe tylko dzięki osobistej relacji z Tym, który jest Źródłem 
Życia. Źródło to obecne w Kościele daje wzrost i przynosi obfite 
owoce. Widzi je także papież Franciszek pisząc we wspomnianym 
liście: „Długi orszak katechetów błogosławionych, świętych i mę-
czenników naznaczył misję Kościoła, z którą warto zapoznać się, 
ponieważ stanowi obfite źródło nie tylko dla katechezy, ale dla 
całej historii duchowości chrześcijańskiej”. W  tym „długim or-
szaku” spotykamy św. Józefa, którego Rok wciąż trwa w Kościele, 
spotykamy św. Maksymiliana Marię Kolbego, którego 80. roczni-
cę śmierci przeżywamy w tym roku; spotykamy wreszcie Prymasa 
Tysiąclecia, którego beatyfikację będziemy przeżywać. Źródło jest 
obfite i zmienia się w wielką rzekę, dzięki czemu każdy z nas może 
zaczerpnąć coś dla siebie, umocnić swoją wiarę, odświeżyć miłość 
i z nowymi siłami wkroczyć w kolejny rok pracy katechetycznej. 
Warto byśmy szukając sił i wytrwałości w Chrystusie i Świętych 
Kościoła, jednocześnie robili wszystko, by odcisnąć własny ślad 
w tym „długim orszaku katechetów”, o którym pisze Papież Fran-
ciszek. Potraktujmy zatem nowy rok szkolny 2021/22 nie tylko 
jako szansę na odnowienie relacji z naszymi uczniami po długim 
okresie pandemii, ale także jako możliwość odnowienia relacji 
z Bogiem i pracy nad własną świętością. 

 Dyrektor Wydziału Katechetycznego
 ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski 
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EKSPERCI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ
 p. Ewa Bembenista
 p. Elżbieta Brzeska-Walczak 
 ks. Ryszard Czekalski 
 p. Ewa Jancewicz 
 ks. Tomasz Kadziński 
 p. Iwona Kamińska
 p. Aldona Krajewska 
 ks. Andrzej Krasiński 
 ks. Zbigniew Olszewski 
 p. Marzena Sadowska

DIECEZJALNI DUSZPASTERZE NAUCZYCIELI
 ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski 
 ks. Włodzimierz Piętka

DIECEZJALNA RADA KATECHETYCZNA
Członkowie z urzędu:

 1. ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski – przewodniczący
 2. p. Elżbieta Brzeska-Walczak
 3. s. Dominika Ewa Dudzik CSP
 4. ks. Zbigniew Olszewski
 5. p. Piotr Świercz
 6. ks. Marek Wilczewski

Członkowie z nominacji:
 7. ks. Rafał Bednarczyk
 8. p. Ewa Bembenista
    9. p. Bogusław Brykała
 10. ks. Piotr Joniak
 11. ks. Andrzej Krasiński
 12. ks. Tomasz Ozimkowski
 13. s. Olga Mirosława Wielgolaska CSP

KONSULTANCI 
I DORADCY METODYCZNI DS. KATECHEZY 

ORAZ ICH DYŻURY METODYCZNE

Mazowieckie Samorządowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Ciechanowie 

ul. Sienkiewicza 33, 06-400 Ciechanów, 
tel. 23/673-49-71

www.ciechanow.mscdn.edu.pl

Zgłoszenia na szkolenia: 23/671 23 13 lub 506 200 544;
ciechanow@mscdn.edu.pl; 

Nr konta bankowego: 59 1020 1026 0000 1702 0232 8011 

Piotr Świercz – konsultant
informatykapliki2@gmail.com
MSCDN, środa w godz. 9.00-14.00

Mazowieckie Samorządowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli 

Wydział w Płocku 

ul. Gałczyńskiego 26, 09-400 Płock
tel. 24/366-53-66 do 68; tel./fax 24/366-53-69 

http://www.plock.mscdn.edu.pl/

p. Elżbieta Brzeska-Walczak – konsultant; 
elzbieta.brzeskawalczak@mscdn.edu.pl 
MSCDN, sala 205 – środa w godz. 7.30-17.00; 

piątek w godz. 14.00-16.00
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II. FORMACJA KATECHETÓW

1. Rekolekcje dla katechetów zakonnych i świeckich

Zgłoszenia na  wybrany przez Katechetów termin rekolekcji 
w roku szkolnym 2021/2022 należy dokonać najpóźniej do końca 
września br.

Potwierdzeniem udziału w rekolekcjach jest wpłata zaliczki na 
konto Wydziału Katechetycznego:

Bank Pekao S.A. 62 1240 1721 1111 0000 0726 1453 

Zgodnie z  XLIII Synodem Diecezji Płockiej katechetów ob-
wiązuje coroczny udział w wybranej formie rekolekcji zamknię-
tych, a co najmniej raz na dwa lata udział w rekolekcjach organi-
zowanych przez Wydział Katechetyczny.

• 8 – 10.10.2021 r. Młodzieżowe Centrum Edukacyjno – 
Wychowawcze Studnia w Płocku 

• 15 – 17.10.2021 r. Ośrodek Charytatywno – Szkoleniowy 
Caritas w Popowie

• 22 – 24.10.2021 r. Młodzieżowe Centrum Edukacyjno – 
Wychowawcze Studnia w Płocku (Turnus dla katechetów 
z małżonkami) 

• 26 – 28.11.2021 r. Młodzieżowe Centrum Edukacyjno – 
Wychowawcze Studnia w Płocku 

• 4 – 6.03.2022 r. Młodzieżowe Centrum Edukacyjno – Wy-
chowawcze Studnia w Płocku 

• 22 – 24.04.2022 r. Młodzieżowe Centrum Edukacyjno – 
Wychowawcze Studnia w Płocku 

• 10 – 12.06.2022 r. Młodzieżowe Centrum Edukacyjno – 
Wychowawcze Studnia w Płocku

KOORDYNATOR DIECEZJALNY DS. PRZYZNAWANIA 
I REALIZACJI STYPENDIÓW EDUKACYJNYCH  
FUNDACJI „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA” 

ks. Jarosław Stanisław Kwiatkowski 

KOORDYNATOR DNIA PAPIESKIEGO

ks. Andrzej Janicki 



Informator dla katechetów 2021-202210 11Formacja katechetów

ku i Rypinie. Do  każdego z  poszczególnych ośrodków przypo-
rządkowani zostali katecheci ze wskazanych poniżej dekanatów:

L.P. Miejsce Dekanaty 2021

1. Mława  
par. pw. św. Stanisława BM

Mławski Wsch., 
Mławski Zach.,

22 września
(środa)

2
Pułtusk-Popławy  

par. pw. Miłosierdzia 
Bożego

Pułtuski, Makowski,
Serocki, Nasielski,

29 września
(środa)

3.
Płońsk 

par. pw. św. Maksymiliana
Kolbego

Płoński pół.,  
Płoński poł.,

Raciąż,

6 października
(środa)

4.
Czerwińsk  

par. pw. Zwiastowania  
Najświętszej Maryi Pannie

Wyszogrodzki,  
Zakroczymski,

7 października
(czwartek)

5.
Dobrzyń n. Drwęcą  

par. pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej

Dobrzyń n. Drwęcą, 
Tłuchowski,

20 października
(środa)

6. Ciechanów  
par. pw. św. Józefa (Fara)

Ciech. Wsch.,  
Ciech. Zach.,  
Strzegowski,
Przasnyski,

Dzierzgowski,

21 października
(czwartek)

7. Płock  
Opactwo Pobenedyktyńskie

Płocki Wsch.,  
Płocki Zach., Bielski,

Bodzanowski,
Dobrzyń n. Wisłą,

Gostyniński,
Gąbiński,

27 października
(środa)

8.
Rypin  

par. pw. św. Stanisława 
Kostki

Rypiński, Sierpecki, 
Żuromiński,

28 października
(czwartek)

Temat rekolekcji: Duchowość ignacjańska inspiracją w pracy 
katechetycznej (Temat związany z trwającym od 20 maja 2021 do 
31 lipca 2022 w Kościele rokiem ignacjańskim).

W bieżącym roku szkolnym zapisy na rekolekcje będą od-
bywały się w  sposób automatyczny poprzez stronę Wydziału 
Katechetycznego.

Maksymalna liczba osób na rekolekcjach w MCEW Studnia 
w Płocku nie może przekroczyć 60 osób. 

Po poprawnej rejestracji zostanie wysłany automatyczny e-mail, 
na którego prosimy nie odpowiadać. Na miesiąc przed rekolekcjami 
zostanie wysłany e-mail z Wydziału Katechetycznego przypominają-
cy o nich, a potwierdzeniem udziału będzie wpłata zaliczki na konto 
Wydziału Katechetycznego. O ewentualnych trudnościach w przyby-
ciu na dany turnus należy powiadomić sekretariat Wydziału Kate-
chetycznego najpóźniej osiem dni przed rozpoczęciem rekolekcji.

Ważne: Udział w  rekolekcjach oznacza obecność od  począt-
ku do  końca. Prosimy o  nieplanowanie wyjazdu w  trakcie lub 
przed zakończeniem rekolekcji.

2. Spotkanie szkoleniowe dla księży neoprezbiterów oraz 
katechetów zakonnych i świeckich rozpoczynających pracę 
katechetyczną w roku szkolnym 2021/2022 

Spotkanie dla katechetów rozpoczynających pracę w bieżącym 
roku szkolnym odbędzie się dnia 11 września 2021 w Opactwie 
Pobenedyktyńskim przy ul. Tumskiej 3 w Płocku. Temat spotka-
nia: „Formacja katechetów w  diecezji płockiej” oraz warsztat 
„Podręcznik do nauki religii - pomoc czy zbyteczny środek dy-
daktyczny?”

3. Spotkania szkoleniowe dla katechetów szkół podsta-
wowych 

Szkolenia odbędą się w ośmiu ośrodkach: w Pułtusku, Mławie, 
Płońsku, Czerwińsku, Dobrzyniu n. Drwęcą, Ciechanowie, Płoc-
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III. AKCJE KATECHETYCZNO-DUSZPASTERSKIE

* Wzór protokołu konkursowego, z którego należy korzystać przy-
syłając prace do Wydziału Katechetycznego, znajduje się na końcu 
Informatora. 

1. Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-IV
 szkół podstawowych
Temat konkursu: „Posłani w pokoju Chrystusa”.
Motto biblijne: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze 
Mnie" (J 6,57).
Temat konkursu jest związany z rokiem duszpasterskim 2021-

2022.

Konkurs będzie obywał się w dwóch kategoriach wiekowych. 
Pierwsza grupa będzie obejmowała klasy 0-II, druga – III-IV. 

Zadaniem uczestnika konkursu jest zilustrowanie tematu: Po-
słani w pokoju Chrystusa. Technika wykonania pracy jest dowol-
na, format A3.

Przedmiotem oceny prac będzie ogólne wrażenie artystyczne, 
samodzielność i estetyka wykonania pracy oraz oryginalny spo-
sób zaprezentowania tematu konkursu. 

Pierwszym etapem konkursu jest etap szkolny. W  celu jego 
przeprowadzenia należy powołać komisję oceniającą przygoto-
wane prace. W  skład komisji powinni wejść: ksiądz proboszcz, 
dyrekcja szkoły, nauczyciel plastyki, pozostali katecheci z parafii. 
Komisja dokonuje wyboru dwóch najlepszych prac ze szkoły 
w każdej kategorii wiekowej. 

Prace należy przesłać na adres Wydziału Katechetycznego do 
14 stycznia 2021 r. (koniec I semestru roku szkolnego 2021/2022). 
Do prac należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodziców 
lub prawnych opiekunów i protokół w wersji papierowej (formu-
larz protokołu i oświadczenie znajduje się na końcu Informa-

4. Spotkanie szkoleniowe dla katechetów szkół specjalnych

VIII  Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych „Nie prze-
szkadzajcie im przychodzić do Mnie” odbędzie się 1-3 paździer-
nika 2021 roku w  Warszawie, na  ulicy Dewajtis 3. Zapisy na 
konferencję rozpoczną się 1 września poprzez formularz zgłosze-
niowy dostępny na  stronie: www.archiwawa.pl w  zakładce „dla 
katechetów”. Dodatkowe informacje: konferencjaoligo@gmail.com 
lub telefonicznie: 601-934-887.

Osoby nie mogące wziąć udziału w  konferencji są zobowią-
zane do uczestnictwa w jednym ze szkoleń dla katechetów szkół 
podstawowych. 

5. Spotkania szkoleniowe dla katechetów szkół ponadpod-
stawowych 

– 3 listopada 2021 r. (środa) w Płocku 
– 4 listopada 2021 r. (czwartek) w Płońsku 

6. Spotkania katechetyczne przed nowym rokiem szkol-
nym 2022/2023

– 29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) w Płocku
– 30 sierpnia 2022 r. (wtorek) Ciechanów

7. Wizytacje katechetyczne połączone z hospitacją

Wizytacje odbędą się: 
– w parafiach wizytowanych przez Księży Biskupów,
– u katechetów rozpoczynających pracę, 
– na wniosek dyrektora szkoły z racji oceny pracy, 
– w przypadkach szczególnych.

Termin wizytacji będzie uzgodniony z księżmi proboszczami 
i katechetami. 

Prosimy o przygotowanie konspektu lekcji i wypełnienie spra-
wozdania z pracy katechetycznej. Formularz sprawozdania znaj-
duje się na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego.
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Finał diecezjalny konkursu odbędzie się 22 kwietnia 2022 r. 
(piątek) w  Szkole Podstawowej im. gen. Zygmunta Padlew-
skiego (Radzyminek; 09-152 Naruszewo) na  terenie parafii 
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie k/Płońska.

Etap szkolny konkursu organizują i przeprowadzają Szkolne 
Komisje Konkursowe powołane przez dyrektorów szkół podsta-
wowych. W skład Komisji powinno wejść co najmniej trzech na-
uczycieli, w tym co najmniej jeden nauczyciel religii. Jeśli w pa-
rafii jest więcej szkół podstawowych niż jedna, przeprowadzony 
zostaje etap parafialny, za który odpowiedzialny jest ksiądz pro-
boszcz. Etap dekanalny konkursu przeprowadza Komisja Deka-
nalna powołana przez Księdza Dziekana. Pytania na etap deka-
nalny przygotowuje Wydział Katechetyczny. Z etapu szkolnego 
do  parafialnego, z  parafialnego do  dekanalnego oraz z  deka-
nalnego do  diecezjalnego przechodzą dwaj uczniowie, którzy 
otrzymali najlepszy wynik na poszczególnych etapach konkursu. 
(W przypadku gdy będzie taka sama liczba punktów, komisja or-
ganizuje dogrywkę i wyłania dwóch laureatów.) 

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela: 
Sekretariat Wydziału Katechetycznego 
ul. Tumska 3 
09-402 Płock 
Tel.(24) 262 68 45 
e-mail: katecheza@plock.opoka.org.pl 

3. Olimpiada Teologii Katolickiej 
 dla uczniów szkół ponadpodstawowych

XXXII Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej odbędzie 
się w terminie 31 marca - 2 kwietnia 2022 roku w Płocku.

Etap szkolny odbędzie się 17 listopada 2021 r. (środa).
Etap diecezjalny odbędzie się w Wyższym Seminarium Du-

chownym w Płocku 9 marca 2022 r. (środa). 
Szczegółowe informacje oraz wykaz literatury przewidzianej 

na poszczególne etapy Olimpiady będzie można znaleźć na stro-

tora oraz na stronie Wydziału Katechetycznego), w którym po-
winny znaleźć się następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko 
autora pracy, klasa i pełna nazwa szkoły (pieczątka szkoły), adres 
szkoły, parafia szkoły, imię i nazwisko katechety, skład komisji. 

Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac. Ogłoszenie wy-
ników nastąpi poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej 
Wydziału Katechetycznego dnia 31 stycznia 2022 r. Nagrody zo-
staną przesłane pocztą lub przekazane przez katechetów. 

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela
Sekretariat Wydziału Katechetycznego. 
ul. Tumska 3 
09-402 Płock 
tel.(24) 262 68 45 
e-mail: katecheza@plock.opoka.org.pl 

2. Konkurs Biblijny dla uczniów klas V-VIII
 szkoły podstawowej 

Temat konkursu: „Ewangelia według św. Mateusza”

Lektura:
1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy prze-

kład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego 
Pawła 2008, Dzieje Apostolskie.

– Na  etapie szkolnym i  parafialnym obowiązuje Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków 
oryginalnych z  komentarzem, Edycja Świętego Pawła 2008, 
Ewangelia wg św. Mateusza (tylko sam tekst Ewangelii).

– Na etapie dekanalnym i diecezjalnym obowiązują: tekst Ewan-
gelii wg św. Mateusza, wstęp, komentarze i marginalia. 

Terminarz konkursu:
– etap szkolny do 14 stycznia 2022 r. (dotyczy parafii, na terenie 

których jest kilka szkół). 
– etap parafialny do 28 stycznia 2022 r. 
– etap dekanalny 23 lutego 2022 r. (środa). 
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IV. KURSY DOSKONALĄCE, WARSZTATY, 
KONFERENCJE KATECHETYCZNO-METODYCZNE

1. Szkolenia obowiązkowe

Uwaga: Do  udziału w  szkoleniach zobowiązani są katecheci 
z wyszczególnionych lat zatrudnienia oraz ci, którzy nie uczestni-
czyli w obowiązkowym dla siebie warsztacie w terminie właściwym 
dla roku swego zatrudnienia. 

 Osobowość i posługa katechety

Cel warsztatu: ukazanie roli katechety w szkolnym systemie 
nauczania religii.

Cele szczegółowe: po zakończeniu kursu uczestnik: ma świa-
domość specjalnego posłannictwa i szczególnego powołania jako 
głosiciela Słowa Bożego; wie, że powinien stale formować swo-
ją osobowość jako nauczyciela i  wychowawcy we współczesnej 
szkole; stara się całym swoim życiem świadczyć o Chrystusie; zna 
społeczny odbiór katechety szkolnego i wnioski z tego wprowa-
dza do swojej pracy.

Zagadnienia programowe: świadomość powołania i posłania 
katechety, osobowość katechety jako nauczyciela i wychowawcy, 
osobowość religijna katechety – katecheta świadkiem i sługą Sło-
wa, społeczny odbiór świeckiego katechety.

Katecheci: rok zatrudnienia 2016 i 2018
Przewidywany termin: 6 listopada 2021 r.
Liczba godzin: 6
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak 
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26 
Koszt: forma bezpłatna

nie internetowej Olimpiady: www.otk.pl i  na  stronie Wydziału 
Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej.

4. Rekolekcje dla maturzystów

Rekolekcje dla maturzystów odbędą się w terminie 31 stycz-
nia - 2 lutego 2022 r. w MCEW Studnia w Płocku. Katechetów, 
którzy chcieliby włączyć się w  tę inicjatywę prosimy o  kontakt 
z Wydziałem Katechetycznym KDP do końca grudnia 2021 r. 

5. Pielgrzymka maturzystów

Zgodnie z  wieloletnią tradycją Wydział Katechetyczny KDP 
organizuje Pielgrzymkę Maturzystów Diecezji Płockiej na  Jasną 
Górę. Dokładne informacje dotyczące organizacji pielgrzymki 
przekazane zostaną w odpowiednim terminie. 

6. Pielgrzymka nauczycieli

85. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i  Wychowawców 
na Jasną Górę odbędzie się w dniach 1 i 2 lipca 2022 r.
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 Podręcznik do  nauki religii – pomoc czy zby-
teczny środek dydaktyczny?

Cel warsztatu: doskonalenie umiejętności katechety w zakre-
sie wykorzystania podręcznika w nauczaniu katechetycznym.

Cele szczegółowe: uczestnik po  zakończeniu szkolenia zna 
różne formy pracy z podręcznikiem i potrafi wykorzystać pod-
ręcznik w nauczaniu katechetycznym.

Katecheci: rok zatrudnienia 2021
Przewidywany termin: 11 września 2021 r. 
Liczba godzin: 6
Prowadzący: mgr Piotr Świercz 
Miejsce: Opactwo Pobenedyktyńskie w Płocku
Koszt: forma bezpłatna

2. Szkolenia dobrowolne

Mazowieckie Samorządowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli

Wydział w Ciechanowie

 Interaktywny konspekt katechezy

Cel warsztatu: rozwijanie umiejętności metodycznych w za-
kresie wykorzystywania narzędzi TIK.

Cele szczegółowe: uczestnik tworzy interaktywny konspekt 
jednostki katechetycznej w Formularzu Google. Poznaje zasady 
gromadzenia i przetwarzania danych.

Katecheci: dla zainteresowanych
Przewidywany termin: styczeń 2022 r.
Liczba godzin: 3
Prowadzący: mgr Piotr Świercz
Miejsce: on-line (MSCDN Ciechanów) 
Koszt: forma bezpłatna

 ABC warsztatu pracy katechety

Cel warsztatu: organizacja i  doskonalenie profesjonalnego 
warsztatu pracy katechety – refleksyjnego praktyka.

Cele szczegółowe: po  zakończeniu uczestnik kursu szkole-
nia: definiuje pojęcie warsztatu pracy katechety; potrafi organi-
zować swój warsztat pracy; potrafi dokonać autorefleksji w swo-
jej pracy katechetycznej; rozumie potrzebę diagnozy w procesie 
katechetycznym; rozumie potrzebę dobrej komunikacji w pracy 
szkolnej.

Zagadnienia programowe: pojęcie warsztatu pracy; kate-
cheta – refleksyjny praktyk; umiejętności praktyczne katechety.

Katecheci: rok zatrudnienia 2019
Przewidywany termin: 20 listopada 2021 r.
Liczba godzin: 7
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26 
Koszt: forma bezpłatna

 Trudne sytuacje na katechezie

Cel warsztatu: kształcenie umiejętności katechety w zakresie  
radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w klasie.

Cele szczegółowe: uczestnik doskonali umiejętności komuni-
kacyjne. Poznaje różne metody i techniki radzenia sobie z trud-
nościami wychowawczymi i metodycznymi.

Katecheci: rok zatrudnienia 2020
Przewidywany termin: luty 2022 r.
Liczba godzin: 6
Prowadzący: mgr Piotr Świercz 
Miejsce: Ciechanów, MSCDN, ul. Sienkiewicza 
Koszt: forma bezpłatna
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Cele szczegółowe: uczestnik szkolenia poznaje techniki udo-
stępniania treści katechezy na urządzeniach mobilnych.

Katecheci: dla zainteresowanych
Przewidywany termin: na bieżąco w ofercie MSCDN Cie-

chanów
Liczna godzin: 2 
Prowadzący: mgr Piotr Świercz 
Miejsce: on-line (MSCDN Ciechanów)
Koszt: forma bezpłatna

 Jak przeprowadzić ankietę on-line na lekcji?

Cel warsztatu: rozwijanie umiejętności metodycznych w za-
kresie wykorzystywania potencjału urządzeń mobilnych podczas 
pracy na lekcji.

Cele szczegółowe: uczestnik szkolenia poznaje aplikacje po-
magające w przeprowadzeniu ankiety on-line lub głosowania na 
urządzeniach mobilnych.

Katecheci: dla zainteresowanych
Przewidywany termin: na bieżąco w ofercie MSCDN Cie-

chanów
Liczna godzin: 2 
Prowadzący: mgr Piotr Świercz 
Miejsce: on-line (MSCDN Ciechanów)
Koszt: forma bezpłatna

 Q&A

Cel warsztatu: rozwijanie umiejętności metodycznych w za-
kresie wykorzystywania potencjału chmury obliczeniowej.

Cele szczegółowe: uczestnik szkolenia poznaje aplikacje, za 
pomocą których uczniowie mogą w sposób anonimowy wyrazić 
swoje stanowisko w określonej kwestii lub zadać pytanie.

Katecheci: dla zainteresowanych

 Quiz na katechezie

Cel warsztatu: rozwijanie umiejętności metodycznych w za-
kresie stosowania narzędzi TIK.

Cele szczegółowe: uczestnik potrafi tworzyć quizy i konkursy 
on-line. Wykorzystuje narzędzia w synchronicznej i asynchro-
nicznej pracy katechetycznej.

Katecheci: dla zainteresowanych
Przewidywany termin: na bieżąco w ofercie MSCDN Cie-

chanów
Liczba godzin: 2 
Prowadzący: mgr Piotr Świercz
Miejsce: on-line (MSCDN Ciechanów)
Koszt: forma bezpłatna

 Kartkówka w chmurze

Cel warsztatu: rozwijanie umiejętności metodycznych w za-
kresie wykorzystywania cloud computing.

Cele szczegółowe: uczestnik tworzy testy i sprawdziany w opar-
ciu o chmurę obliczeniową. Poznaje zasady gromadzenia i prze-
twarzania danych.

Katecheci: dla zainteresowanych
Przewidywany termin: na bieżąco w ofercie MSCDN Cie-

chanów
Liczna godzin: 2 
Prowadzący: mgr Piotr Świercz 
Miejsce: on-line (MSCDN Ciechanów)
Koszt: forma bezpłatna

 Jak wyświetlić prezentację w  smartfonie 
ucznia?

Cel warsztatu: rozwijanie umiejętności metodycznych w za-
kresie wykorzystywania potencjału urządzeń mobilnych podczas 
pracy na lekcji.
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	Rezerwat wartości, czyli lekcja aksjologii dla 
wszystkich

Cel warsztatu: ukazanie roli nauczyciela-katechety w procesie 
wychowania do wartości.

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia: rozu-
mie priorytetową rolę wychowania do wartości, potrafi zachęcić 
i  poprowadzić uczniów do  dyskusji o  tematyce aksjologicznej; 
wskazuje moralnie wartościowe zachowania, poznaje wzorce oso-
bowościowe.

Zagadnienia programowe: ukazanie znaczenia wartości 
i tradycji w procesie wychowania i kształtowania postaw; defini-
cja i klasyfikowanie wartości; kryzys wartości we współczesnym 
świecie; ukazywanie moralnie wartościowych zachowań oraz 
wzorców osobowościowych.

Przewidywany termin: kwiecień-maj 2022 r.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak 
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

	Lekcja religii, czyli szkolna katecheza 

Cel warsztatu: ukazanie podstawowego celu katechezy szkol-
nej, głównych zadań i funkcji katechezy w zmieniającej się rze-
czywistości społecznej.

Cele szczegółowe: uczestnik po  zakończeniu szkolenia: zna 
główne cele, zadania i funkcje katechezy, potrafi poprawnie kon-
struować cele katechetyczne, dostosowane do potrzeb jednostki 
lekcyjnej; doskonali swoje umiejętności związane z przygotowa-
niem konspektu lub scenariusza lekcji, umie je poprawnie przy-
gotować; poznaje nowe, skuteczne narzędzia do pracy z uczniami 
na katechezie szkolnej.

Przewidywany termin: na bieżąco w ofercie MSCDN Cie-
chanów

Liczna godzin: 2 
Prowadzący: mgr Piotr Świercz 
Miejsce: on-line (MSCDN Ciechanów)
Koszt: forma bezpłatna

Mazowieckie Samorządowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli

Wydział w Płocku

Katecheci, którzy chcą skorzystać z naszej oferty szkoleniowej, 
dokładną informację o  terminie planowanego warsztatu znajdą: 
na stronie Wydziału Katechetycznego, na stronie MSCDN, jak rów-
nież na afiszu ofert w swoich szkołach. Informacje można też uzy-
skać kontaktując się mailowo lub telefonicznie z p. Elżbietą Brze-
ską – Walczak, konsultantem w zakresie katechezy.

 Szanuj bliźniego swego – szacunek jako war-
tość priorytetowa

Cel warsztatu: odkrywanie roli i znaczenia wartości szacunku.
Cele szczegółowe: uczestnik po  zakończeniu szkolenia: ro-

zumie rolę i  znaczenie wartości szacunku, potrafi przekazać 
uczniom na czym polega postawa szacunku wobec drugiego czło-
wieka, wskazuje wzorce osobowościowe.

Zagadnienia programowe: wychowanie do wartości szacun-
ku; kształtowanie postaw w oparciu o szacunek; zadania współ-
czesnej szkoły w kształtowaniu postawy szacunku.

Przewidywany termin: styczeń-marzec 2022 r.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak 
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna
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Cele szczegółowe: katecheta chce i potrafi dzielić się doświad-
czeniami pracy katechetycznej z innymi; potrafi słuchać innych, 
nawiązywać kontakty; miło spędzać czas; inicjować i wdrażać cie-
kawe pomysły, rozumie istotę grup samokształceniowych.

Zagadnienia programowe: cykliczne spotkania; tworzenie 
grup samokształceniowych; budowania siły, nadziei i  poczucia 
wartości wśród uczestników, wymiana użytecznych informacji, 
identyfikacja i drogi rozwiązywania problemów.

Przewidywany termin: rok szkolny 2021/2022
Liczba godzin: 4
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak 
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

	Trening z Jezusem Chrystusem na katechezie

Cel warsztatu: pogłębianie wiedzy o  Jezusie Chrystusie, na-
wiązanie i utrzymywanie relacji z Mistrzem.

Cele szczegółowe: uczestnik po  zakończeniu szkolenia: ro-
zumie na czym polega trening katechetyczny; wie, że katecheza 
prowadzi ucznia do relacji z Jezusem Chrystusem; potrafi wyko-
rzystać metody i  formy pracy treningu katechetycznego; stawia 
sobie ambitne cele i dąży do ich realizacji; wie jak skutecznie po-
prowadzić interioryzację.

Zagadnienia programowe: trening katechetyczny – próba de-
finicji; nowoczesne metody i formy pracy oraz wykorzystanie na-
rzędzi TOC na katechezie; przykłady kreatywnych interioryzacji 
na katechezie.

Przewidywany termin: październik 2021 r.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak 
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

Zagadnienia programowe: cele i zadania katechezy szkolnej; 
funkcje katechezy; struktura jednostki katechetycznej; katecheza 
szkolna w zmieniającej się rzeczywistości społecznej.

Przewidywany termin: wrzesień/październik 2021 r.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak, 
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

	Trendy w katechezie - współczesne wyzwania 
katechetyczne

Cel warsztatu: dzielenie się wiedzą i praktyką dotyczącą inno-
wacyjnych i kreatywnych pomysłów na katechezie.

Cele szczegółowe: uczestnik po  zakończeniu szkolenia zna 
nowoczesne metody i  techniki pracy na  katechezie; wie, gdzie 
znaleźć wypracowane materiały i jak tworzyć własne nowatorskie 
scenariusze; dzieli się pomysłami z innymi nauczycielami; rozwija 
kompetencje pedagogiczne i katechetyczne.

Zagadnienia programowe: kreatywny i  nowatorski przekaz 
wiary w czasie lekcji religii; współczesne wyzwania katechetycz-
ne; katechizm w służbie katechezy odczytany na nowo; katecheza 
wobec wyzwań współczesności.

Przewidywany termin: wrzesień 2021 r.
Liczba godzin: 5
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska – Walczak 
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26
Koszt: forma bezpłatna

	Sieć współpracy katechetycznej - nauczyciel re-
ligii rozpoczynający pracę w katechezie

Cel warsztatu: integracja środowiska katechetów, wymiana 
doświadczeń, wsparcie.
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V. PROGRAMY I PODRĘCZNIKI  
DO NAUCZANIA RELIGII

obowiązujące w diecezji płockiej 
w roku szkolnym 2021/2022

Niżej zamieszczone zostały tytuły programów i podręczników, 
oraz ich numery, do nauczania religii w diecezji płockiej w roku 
szk. 2021/2022 zaakceptowane przez Biskupa Płockiego.

Szczegółowy wykaz Programów nauczania i  podręczników 
z przyporządkowanymi im numerami znajduje się także na stro-
nie Komisji Wychowania Katolickiego: 

http://www.katecheza.episkopat.pl/bpk.htm 
Brakujące dane (tytuły programów, numery podręczników itp.) 

zostaną zamieszczone na stronie Wydziału Katechetycznego.

PRZEDSZKOLE

(A)
Tytuł programu: Kochani przez Boga – AZ–0–03/20, data za-

twierdzenia: 24.07.2020 r., program ogólnopolski.
Tytuł podręcznika: Jesteśmy dziećmi Bożymi (dla grupy pię-

ciolatków), red. Aneta Rayzacher-Majewska, Anita Klebanow-
ska, Sebastian Rychliński, Urszula Kryczka; Wydawnictwo Kate-
chetyczne (Warszawa), 
– nr podręcznika: AZ–03–03/20–WA–4/20, dopuszczony na te-

renie całego kraju na podstawie komunikatu Biura Programo-
wania Katechezy z dnia 02.06.2017 r.
Tytuł podręcznika: Z Panem Jezusem (dla grupy sześciolat-

ków), Aneta Rayzacher-Majewska, Klaudia Naczke-Wójcik, Beata 
Śmigiera, Urszula Kryczka; Wydawnictwo Katechetyczne (War-
szawa), 

 „Trudna jest ta mowa” – czyli o potrzebie moty-
wacji na katechezie słów kilka

Cel warsztatu: poszukiwanie klucza do efektywności naucza-
nia katechezy – zapoznanie uczestników szkolenia z nowym spoj-
rzeniem na motywacje uczniów w dydaktyce katechezy.

Cele szczegółowe: uczestnik po zakończeniu szkolenia rozu-
mie potrzebę motywowania uczniów, zna nowe metody w proce-
sie uczenia się motywacji; potrafi motywować, zachęcać, inspiro-
wać ucznia na katechezie.

Zagadnienia programowe: motywacja jako cel uświado-
miony; motywowanie w nauczaniu katechezy – dzielimy się do-
świadczeniami; motywacja do nauki i sposoby jej podtrzymywa-
nia – opracowanie poradnika metodycznego przez uczestników 
szkolenia. 

Przewidywany termin: styczeń-marzec 2022 r.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: mgr Elżbieta Brzeska-Walczak, 
Miejsce: Płock, MSCDN, ul. Gałczyńskiego 26 
Koszt: forma bezpłatna
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Klasa III
Tytuł programu: W  drodze do  Wieczernika – AZ-1-01/10, 

data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program ogólnopolski.
Tytuł podręcznika: Przyjmujemy Pana Jezusa, red. A. Krasiń-

ski, PIW.
Zeszyt ćwiczeń: Przyjmujemy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW,

– nr podręcznika: PL-13-01/10-PL-2/14, dopuszczony na  tere-
nie diecezji płockiej 17.06.2014 r., nr dopuszczenia: 297/14,

– nr podręcznika: AZ-13-01/10-PL-3/14, dopuszczony na tere-
nie całego kraju 1.12.2014 r., nr dopuszczenia: 567/14.

Klasy IV
Tytuł programu: Wierzę w Boga i kocham Kościół – AZ-2-

01/15, data zatwierdzenia: 21.09.2015 r., program ogólnopolski.
Tytuł podręcznika:  Wierzę w  Boga Ojca, red. A. Krasiński, 

PIW.
Zeszyt ucznia: Wierzą w Boga Ojca, red. A. Krasiński, PIW,

– nr podręcznika: PL-21-01/15-PL-1/15, dopuszczony na  tere-
nie diecezji płockiej 18.05.2015 r., nr dopuszczenia: 196/15,

– nr podręcznika: AZ-21-01/15-PL-2/15, dopuszczony na tere-
nie całego kraju 19.10.2015 r., nr dopuszczenia: 340/15.

Klasa V
Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka, numer pro-

gramu: AZ-2-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.
Tytuł podręcznika: Bóg nas szuka; autorzy: ks. Mariusz 

Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, 
s.  Martyna Ujazdowska, katechezy okolicznościowe: ks. Rafał 
Bednarczyk; Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa),
– numer podręcznika: AZ-21-01/18-PL-3/20 

Klasa VI
Tytuł programu: Bóg kocha i zbawia człowieka, numer pro-

gramu: AZ-2-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.

– nr podręcznika: AZ–03–03/20–WA–5/20, dopuszczony na te-
renie całego kraju na podstawie komunikatu Biura Programo-
wania Katechezy z dnia 30.10.2017 r.

(B)
Tytuł programu: TAK dla Jezusa – AZ-0-01/20, data zatwier-

dzenia: 28.01.2020 r., program ogólnopolski.
Tytuł podręcznika: Tak! Jezus mnie kocha, red. ks. dr K. Miel-

nicki, E. Kondrak, Wydawnictwo Jedność (Kielce), 
- numer podręcznika: AZ-04-01/20-KI-1/20, dopuszczony na 

terenie całego kraju na podstawie komunikatu Biura Progra-
mowania Katechezy z dnia 28.01.2020 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa I
Tytuł programu: Zaproszeni na ucztę z Jezusem – AZ- 1- 01/18; 

data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.
Tytuł podręcznika: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; au-

torzy: ks. Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniew-
ska, ks. Jan Staruchowicz, katechezy okolicznościowe: Marzena 
Sadowska; Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa),
– numer podręcznika: AZ-11-01/18-PL-1/20

Klasa II
Tytuł programu: Zaproszeni na ucztę z Jezusem – AZ- 1- 01/18; 

data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.
Tytuł podręcznika:  To jest mój Syn umiłowany; autorzy: 

ks. Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Małgorzata Korzeniew-
ska, Mateusz Przelaskowski, katechezy okolicznościowe: Marzena 
Sadowska; Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa),
– numer podręcznika: ……………………….
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(E)
Tytuł programu: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako 

chrześcijanin, numer programu: AZ-3-01/13, data zatwierdzenia: 
09.04.2013 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika: Błogosławieni, którzy szukają Jezusa, 
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Wydawnictwo Jed-
ność (Kielce), 
– nr podręcznika: AZ-31-01/13-KI-3/13, data zatwierdzenia 

28.10.2013 r. 

Klasa VIII
Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem, numer pro-

gramu: AZ-3-01/10, data zatwierdzenia: 9.06.2010 r., program 
ogólnopolski.

(A)
Tytuł podręcznika: Jezus działa i zbawia, red. Z. Marek, Wy-

dawnictwo WAM (Kraków),
– nr podręcznika: AZ-32-01/10-KR-12/13, data zatwierdzenia: 

20.05.2013 r., nr imprimatur 674/2013.

(B)
Tytuł podręcznika: Jestem z wami, red. W. Kubik, Wydawnic-

two WAM,
– nr podręcznika: AZ-32-01/10-KR-3/12, data zatwierdzenia: 

11.06.2012 r., nr imprimatur: 1962/2012.

(C)
Tytuł podręcznika: Aby nie ustać w  drodze, red. J. Szpet, 

D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań),
– nr podręcznika: AZ-32-01/10-PO-1/12, data zatwierdzenia: 

16.07.2012 r.

Tytuł podręcznika: Jezus nas zbawia; autorzy: ks. Mariusz 
Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, 
katechezy okolicznościowe: ks. Rafał Bednarczyk; Wydawnictwo 
Katechetyczne (Warszawa),
– numer podręcznika: ………………………………… 

Klasa VII
Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem, numer pro-

gramu: AZ-3-01/10, data zatwierdzenia:09.06.2010 r., program 
ogólnopolski.

(A)
Tytuł podręcznika: Jezus uczy i zbawia, red. Z. Marek, Wy-

dawnictwo WAM (Kraków),
– nr podręcznika: AZ-31-01/10-KR-2/12; data zatwierdzenia: 

11.06.2012 r.; nr imprimatur 1626/2012.

(B)
Tytuł podręcznika: Szukam Was, red. W. Kubik, Wydawnic-

two WAM (Kraków);
– nr podręcznika: AZ-31-01/10-KR-1/11; data zatwierdzenia: 

30.05.2011 r., nr imprimatur: 1653/11.

(C)
Tytuł podręcznika: Spotkanie ze Słowem, red. J. Szpet, D. Jac-

kowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań),
– nr podręcznika: AZ-31-01/10-PO-1/11, data zatwierdzenia: 

18.07.2011 r.

(D)
Tytuł podręcznika: Spotykam Twoje Słowo, red. P. Mąkosa, 

Wydawnictwo Gaudium,
– nr podręcznika: AZ-31-01/10-LU-1/12, nr imprimatur: 252/2012.
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Klasa II dla liceum i technikum
Tytuł programu:  Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: 

AZ-3-01/18, data zatwierdzenia: 16.09.2018 r., program ogólnopolski.
Tytuł podręcznika:  Na  drogach dojrzałej wiary, autorzy: 

ks. Piotr Pierzcała, s. Otylia Pierożek, Agnieszka Wieczerzańska-
-Perkins, Grzegorz Diłanian, ks. Kamil Falkowski, Krzysztof Kra-
szewski, ks. Zbigniew Olszewski, ks. Maciej Bartnikowski, Barbra 
Rozen, ks. Bogumił Wykowski, Wydawnictwo Katechetyczne 
(Warszawa), 
– numer podręcznika: ……………………..

II. Wydawnictwo JEDNOŚĆ – Kielce

Klasa I liceum i technikum
Tytuł programu liceum:  Z  Bogiem w  dorosłe życie, numer 

programu: AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18, data zatwierdzenia 
19.09.2018 r.

Tytuł podręcznika:  Szczęśliwi, którzy żyją wolnością, red.
ks.  dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Wydawnictwo 
Jedność-Kielce, 
– numer podręcznika: AZ-31-01/18-KI-5/20

Klasa II liceum i technikum
Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: 

AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18, data zatwierdzenia 19.09.2018 r.
Tytuł podręcznika:  Szczęśliwi, którzy żyją wiarą, red. ks. dr 

K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Wydawnictwo Jedność-
-Kielce, 
– numer podręcznika: ………………………………

Pakiet edukacyjny dla klasy III czteroletniego liceum i pięciolet-
niego technikum

Klasa III liceum i technikum
Tytuł programu: Żyć, aby wierzyć i kochać, numer programu 

AZ-4-03/12, data zatwierdzenia 30.05.2012 r.

(D)
Tytuł podręcznika: Z  Tobą idę przez życie, red. P. Mąkosa, 

Wydawnictwo Gaudium (Lublin),
– nr podręcznika: AZ-32-01/10-LU-1/13.

(E)
Tytuł podręcznika: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, red. P. Toma-

sik, Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa),
– nr podręcznika: AZ-32-01/10-WA-1/13, data zatwierdzenia: 

11. 04. 2013 r.

(F)
Tytuł programu: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako 

chrześcijanin, numer programu: AZ-3-01/13, data zatwierdzenia: 
09.04.2013 r., program ogólnopolski.

Tytuł podręcznika:  Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi, 
red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Wydawnic-
two Jedność (Kielce),
– nr podręcznika: AZ-32-01/13-KL-4/14, data zatwierdzenia 

27.10.2014 r.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

I. Wydawnictwo Katechetyczne – Warszawa

Klasa I dla liceum i technikum
Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: 

AZ-3-01/18, data zatwierdzenia: 16.09.2018 r., program ogólno-
polski.

Tytuł podręcznika:  Na  drogach wolności, autorzy: ks. Piotr 
Pierzcała, s. Otylia Pierożek, Agnieszka Wieczerzańska-Perkins, 
Grzegorz Diłanian, ks. Kamil Falkowski, Krzysztof Kraszewski, 
ks. Zbigniew Olszewski, ks. Maciej Bartnikowski, Barbra Rozen, 
ks. Bogumił Wykowski, Wydawnictwo Katechetyczne (Warszawa), 
– numer podręcznika: AZ-31-01/18-WA-2/20
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Tytuł podręcznika:  Jestem chrześcijaninem. Żyję nadzieją., 
red. dr K. Rokosz, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność (Kielce), 
– numer podręcznika: ………………………………

III. Wydawnictwo GAUDIUM – Lublin

Klasa I liceum i technikum
Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: 

AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.
Tytuł podręcznika: W poszukiwaniu wolności – red. ks. Ma-

rian Zając, Wydawnictwo Gaudium (Lublin), 
– numer podręcznika: AZ-31-01/18-LU-1/20, data zatwierdze-

nia: 27.05.2020 r.

Klasa II liceum i technikum
Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: 

AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.
Tytuł podręcznika:  W  poszukiwaniu dojrzałej wiary, – 

red. ks. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium (Lublin), 
– numer podręcznika: nr AZ-32-01/18-LU-3/21

Pakiet edukacyjny dla klasy III czteroletniego liceum i pięciolet-
niego technikum

Klasa III liceum i technikum
Tytuł programu: Świadek Chrystusa, numer programu: AZ-

4-0 1/10, data zatwierdzenia: 09.06.2010 r.
Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie w świecie – red. ks. Ro-

bert Strus, ks. Wiesław Galant, Wydawnictwo Gaudium (Lublin),
– numer podręcznika: AZ-42-01/10-LU-4/13, data zatwierdze-

nia: 06.05.2013 r.

Tytuł podręcznika: Na drogach wiary, red. ks. dr J. Czerkaw-
ski, E. Kondrak, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność (Kielce), 
– numer podręcznika: AZ-42-03/12-KL-2/13, data zatwierdze-

nia 05.08.2013 r.

Pakiet edukacyjny dla klasy  III  trzyletniego liceum i czterolet-
niego technikum

Klasa III technikum
Tytuł programu: Żyć, aby wierzyć i kochać, numer programu 

AZ-4-03/12, data zatwierdzenia 30.05.2012 r.
Tytuł podręcznika: Za progiem nadziei, red. S. Mazur, B. No-

sek, K. Rokosz, Wydawnictwo Jedność (Kielce), 
– numer podręcznika: AZ-43-01/12-KL-2/14, data zatwierdze-

nia 01.09.2014 r.

Klasa III liceum i IV technikum
Tytuł programu: Żyć, aby wierzyć i kochać, numer programu: 

AZ-4-03/12, data zatwierdzenia 30.05.2012 r.
Tytuł podręcznika:  W  bogactwie miłości, red. E. Kondrak, 

ks. dr J. Czerkawski, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność (Kielce),
– numer podręcznika: AZ-43-03/12-KL-1/14, data zatwierdze-

nia 09.07.2014 r.

Klasa I – szkoła branżowa
Tytuł programu:  Ku dorosłości, numer programu AZ-5-

01/18, data zatwierdzenia 19.09.2018 r.
Tytuł podręcznika:  Jestem chrześcijaninem. Wierzę., red. 

dr K. Rokosz, B. Nosek, Wydawnictwo Jedność (Kielce), 
– numer podręcznika: AZ-51-01/18-KI-3/20, data zatwierdze-

nia: 28.05.2020

Klasa II – szkoła branżowa
Tytuł programu:  Ku dorosłości, numer programu AZ-5-

01/18, data zatwierdzenia 19.09.2018 r.
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Pakiet edukacyjny dla klasy III czteroletniego liceum i pięciolet-
niego technikum

Klasa III liceum i technikum
Tytuł programu: Świadek Chrystusa, numer programu: AZ-

4-01/10, data zatwierdzenia: 09.06.2010 r.
Tytuł podręcznika:  Moje miejsce w  świecie, red. J. Szpet, 

D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań), 
– numer podręcznika: AZ-42-01/10-PO-1/12, data zatwierdze-

nia: 21.11.2012 r.

Pakiet edukacyjny dla klasy  III  trzyletniego liceum i czterolet-
niego technikum

Klasa III liceum i IV technikum
Tytuł programu: Świadek Chrystusa, numer programu: AZ-

4-01/10, data zatwierdzenia: 09.06.2010 r.
Tytuł podręcznika:  Moje miejsce w  rodzinie, red. J. Szpet, 

D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań), 
– numer podręcznika: AZ-43-01/10-PO-1/14, data zatwierdze-

nia: 02.06.2014 r.

Klasa I – szkoła branżowa
Tytuł programu:  W  poszukiwaniu dojrzałej wiary, numer 

program: AZ-5-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.
Tytuł podręcznika: Droga do dojrzałej wiary, red. ks. dr Ra-

dosław Mazur, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań), 
– numer podręcznika: AZ-51-01/18-PO-5/20

Klasa II – szkoła branżowa
Tytuł programu:  W  poszukiwaniu dojrzałej wiary, numer 

program: AZ-5-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.
Tytuł podręcznika:  Droga do  nadziei, red. ks. dr Radosław 

Mazur, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań), 
– numer podręcznika: ………………………… 

Pakiet edukacyjny dla klasy  III  trzyletniego liceum i czterolet-
niego technikum

Klasa III technikum
Tytuł programu: Świadek Chrystusa, numer programu: AZ-

4-01/10, data dopuszczenia: 09.06.2010 r.
Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie wobec drugiego czło-

wieka, red. ks. Robert Strus, Wydawnictwo Gaudium (Lublin),
– numer podręcznika: AZ-63-01/10-LU-1/15

Klasa III liceum i IV technikum
Tytuł programu: Świadek Chrystusa, numer programu: AZ-

4-01/10,data zatwierdzenia: 09.06.2010 r.
Tytuł podręcznika:  Świadczę o  Jezusie w  rodzinie, red. 

ks.  Robert Strus, ks. Wiesław Galant, Wydawnictwo Gaudium 
(Lublin),
– numer podręcznika: AZ-43-01/10-LU-3/14, data zatwierdze-

nia: 28.04.2014 r.

IV. Wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH – Poznań

Klasa I liceum i technikum
Tytuł programu: W poszukiwaniu wolności, numer programu: 

AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18, data zatwierdzenia: 19.09.2018 r.
Tytuł podręcznika:  Szukam wolności, red. ks. dr Radosław 

Mazur, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań), 
– numer podręcznika: AZ-31-01/18-PO-4/20 

Klasa II liceum i technikum
Tytuł programu: Z Bogiem w dorosłe życie, numer programu: 

AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18, data zatwierdzenia 19.09.2018 r.
Tytuł podręcznika: Szukam dojrzałej wiary, red. ks. dr Rado-

sław Mazur, Wydawnictwo Święty Wojciech (Poznań), 
– numer podręcznika:…………………………………. 
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– numer podręcznika: AZ-51-01/18-KR7/20,

Klasa II – szkoła branżowa
Tytuł programu:  Ku dorosłości, numer programu AZ-5-

01/18, data zatwierdzenia 19.09.2018 r.
Tytuł podręcznika:  W  mocy nadziei, red. ks. T. Panuś, 

ks.  A.  Kielian, E. Maniecka, Wydawnictwo Świętego Stanisława 
BM (Kraków), 
– numer podręcznika: ………………………

Klasa III – szkoła zawodowa
Tytuł programu:  Bądźcie mocni!, numer programu: AZ-5-

07/12, data zatwierdzenia: 22.10.2012 r.; program ogólnopolski.
Tytuł podręcznika: Mocni miłością, red. T. Panuś, R. Chrza-

nowska, Wydawnictwo Świętego. Stanisława BM (Kraków), 
– numer podręcznika: AZ-53-07/12-KR-6/15.

PROGRAMY DLA SZKÓŁ SPECJALNYCH

(dane ze strony Biura Programowania Katechezy przy Komisji 
Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski) 

GN-9i-01/16, data zatwierdzenia: 22.08.2016 r., dla archidie-
cezji gnieźnieńskiej, tytuł:  W  ramionach Ojca,  red. A. Kielar, 
J. Tomczak,  dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym i znacznym.

AX-1i-03/5, data zatwierdzenia: 7.04.2003 r., ogólnopolski, dla 
klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umy-
słowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami 
dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0, dopuszczony do 31.08.2019 r.

AZ-1h-04/10, data zatwierdzenia: 27.07.2004 r., ogólnopolski, 
dla klas  I-III  szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim, red. Z. Brzezinka, dopuszczony do 
31.08.2019 r.

V. Wydawnictwo WAM – Kraków

Pakiet edukacyjny dla klasy II trzyletniego liceum i czteroletnie-
go technikum

Tytuł programu: Świadek Chrystusa – program ogólnopolski, 
numer programu: AZ-4-01/10, data zatwierdzenia 09.06.2010 r.,

Klasa III liceum
Tytuł podręcznika:  W  rodzinie, red. Z. Marek, A. Walulik, 

Wydawnictwo WAM (Kraków), 
– numer podręcznika: AZ-43-01/10-KR-3/14, data zatwierdze-

nia: 13.01.2014 r., nr dopuszczenia: 287/2014.

Klasa III technikum
Tytuł podręcznika:  W  rodzinie, red. Z. Marek, A. Walulik, 

Wydawnictwo WAM (Kraków), 
– numer podręcznika: AZ-43-01/10-KR-3/14, data zatwierdze-

nia:13.01.2014 r., nr dopuszczenia: 287/2014.

Klasa III liceum i IV technikum
Tytuł programu: Żyć, aby wierzyć i kochać, numer programu: 

AZ-4-03/12, data zatwierdzenia: 30.05.2012 r., program ogólno-
polski,

Tytuł podręcznika:  W  rodzinie, red. Z. Marek, A. Walulik, 
Wydawnictwo WAM (Kraków),
– nr podręcznika: AZ-43-01/10-KR-3/14, data zatwierdzenia: 

13.01.2014 r., nr dopuszczenia: 287/2014.

VI. Wydawnictwo Świętego Stanisława BM, Kraków

Klasa I – szkoła branżowa
Tytuł programu:  Ku dorosłości, numer programu AZ-5-

01/18, data zatwierdzenia 19.09.2018 r.
Tytuł podręcznika:  W  mocy wiary, red. ks. T. Panuś, 

ks.  A.  Kielian, E. Maniecka, Wydawnictwo Świętego Stanisława 
BM (Kraków), 



40 Informator dla katechetów 2021-2022

VI. KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP 
BIURO PROGRAMOWANIA KATECHEZY 

List Apostolski w formie „Motu Proprio” papieża Franciszka
„ANTIQUUM MINISTERIUM”,  

w którym ustanawia posługę katechety

1. Posługa katechety w Kościele jest bardzo starożytna. Teolo-
dzy są zgodni, że o pierwszych katechetach jest mowa już na kar-
tach Nowego Testamentu. Służba nauczania znajduje swoją pier-
wotną formę w  „nauczycielach”, o  których wspomina Apostoł, 
pisząc do wspólnoty w Koryncie: „I tak ustanowił Bóg w Kościele 
naprzód apostołów, po  wtóre proroków, po  trzecie nauczycie-
li, a następnie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, 
którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, któ-
rzy przemawiają rozmaitymi językami. Czy wszyscy są apostoła-
mi? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy 
wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę 
uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy potrafią 
je tłumaczyć? Lecz wy starajcie się o większe dary, a ja wam wska-
żę drogę jeszcze doskonalszą” (1 Kor 12, 28-31).

Podobnie Łukasz rozpoczyna swoją Ewangelię zaświadczając: 
„Postanowiłem więc i  ja zbadać dokładnie wszystko od  pierw-
szych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł 
przekonać o  całkowitej pewności nauk, których ci udzielono” 
(Łk 1, 3-4). Ewangelista wydaje się dobrze wiedzieć, że poprzez 
swoje pisma proponuje specyficzną formę nauczania, skutecz-
nie dodającą sił i wytrwałości tym, którzy już otrzymali chrzest. 
Apostoł Paweł powraca na nowo do tego argumentu, kiedy pole-
ca Galatom: „Ten, kto pobiera naukę, niech użycza ze wszystkich 
swoich dóbr temu, kto go naucza” (Ga 6, 6). Jak można zauważyć, 
tekst dodaje pewien podstawowy szczegół: komunię życia jako 
charakterystykę owocności otrzymanej, prawdziwej katechezy.

AX-2i-03/5, data zatwierdzenia: 7.04.2003 r., ogólnopolski, dla 
klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umy-
słowym w  stopniu umiarkowanym i  znacznym wraz pomocami 
dydaktycznymi nr AX-20i-03/5-0, dopuszczony do 31.08.2019 r.

AZ-2h-04/10, data zatwierdzenia: 27.07.2004 r., ogólnopolski, 
dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim, red. Z. Brzezinka, dopuszczony do 
31.08.2019 r.

AZ-3i-03/5, data zatwierdzenia: 7.04.2003 r., ogólnopolski, dla 
klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz z pomocami dydak-
tycznymi nr AZ-30i-03/5-0, dopuszczony do 31.08.2019 r.

AZ-3h-04/10, data zatwierdzenia: 27.07.2004 r., ogólnopol-
ski, dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umy-
słowym w  stopniu lekkim, red. Z. Brzezinka, dopuszczony do 
31.08.2019 r.

AZ-3d-05/1, data zatwierdzenia: 22.02.2005 r., ogólnopolski, 
dla klas  I-III  gimnazjum dla uczniów niesłyszących,  M. Polak, 
dopuszczony do 31.08.2019 r. 

AZ-5h-04/10, data zatwierdzenia:  27.07.2004 r., ogólnopol-
ski, dla klas I-II szkoły zawodowej dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim, red. Z. Brzezinka, dopuszczony do 
31.08.2019 r.



2. Już od swoich początków wspólnota chrześcijańska doświad-
czała rozpowszechnionej formy posługi, która konkretyzowała się 
w służbie mężczyzn i kobiet, którzy to, posłuszni działaniu Ducha 
Świętego, poświęcili swoje życie dla budowania Kościoła. Chary-
zmaty, których Duch nigdy nie przestał udzielać ochrzczonym, 
przybierały w niektórych momentach widzialną i namacalną for-
mę, ukierunkowaną na służbę wspólnocie chrześcijańskiej w  jej 
wielorakich przejawach, tak iż została ona uznana jako diakonia 
nieodzowna dla wspólnoty. Apostoł Paweł autorytatywnie wyja-
śnia to, gdy oświadcza: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; 
różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie 
działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. 
Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu 
dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność 
poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wia-
ry w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego 
Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu 
rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu 
łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam 
Duch, udzielając każdemu tak, jak chce” (1 Kor 12, 4-11).

Wewnątrz wielkiej tradycji charyzmatycznej Nowego Testa-
mentu jest zatem możliwe rozpoznanie rzeczywistej obecności 
ochrzczonych, którzy sprawowali posługę przekazywania na-
uczania apostołów oraz ewangelistów w  formie bardziej natu-
ralnej, ciągłej oraz powiązanej z  różnymi okolicznościami życia 
(por. Sob. Wat. II, Konst. dogm. Dei Verbum, 8). Kościół zechciał 
uznać tę służbę, jako konkretny wyraz osobistego charyzmatu, 
który w  niemałym stopniu ułatwił spełnianie jego misji ewan-
gelizacyjnej. Spojrzenie na  życie pierwszych wspólnot chrześci-
jańskich, które zaangażowały się w głoszenie i rozwój Ewangelii, 
również dziś ponagla Kościół do rozeznania, jakie mogą być nowe 
wyrazy trwania w wierności Słowu Pana, by umożliwić dotarcie 
Jego Ewangelii do każdego stworzenia.

3. Cała historia ewangelizacji ostatnich dwóch tysięcy lat po-
kazuje w sposób ewidentny, jak bardzo była skuteczna misja kate-
chetów. Biskupi, prezbiterzy oraz diakoni, razem z wieloma męż-
czyznami i kobietami konsekrowanymi, poświęcili swoje życie dla 
nauczania katechetycznego, aby wiara była prawdziwym wspar-
ciem dla osobistej egzystencji każdej istoty ludzkiej. Inni jeszcze 
zgromadzili wokół siebie kolejnych braci i siostry, którzy dzieląc 
ten sam charyzmat, założyli Zgromadzenia zakonne dla całkowi-
tej służby na rzecz katechezy.

Nie można zapomnieć niezliczonej liczby świeckich, którzy 
wzięli bezpośredni udział w  krzewieniu Ewangelii poprzez na-
uczanie katechetyczne. Mężczyźni i kobiety, autentyczni świadko-
wie świętości, ożywieni wielką wiarą, w niektórych przypadkach 
byli również założycielami Kościołów, składając nawet ofiarę ze 
swojego życia. Również w naszych czasach, wielu zdolnych i wy-
trwałych katechetów stoi na czele wspólnot w różnych regionach 
i wypełnia niezastąpioną misję przekazywania i pogłębiania wia-
ry. Długi orszak katechetów błogosławionych, świętych i męczen-
ników naznaczył misję Kościoła, z którą warto zapoznać się, po-
nieważ stanowi obfite źródło nie tylko dla katechezy, ale dla całej 
historii duchowości chrześcijańskiej.

4. Począwszy od  Soboru Ekumenicznego Watykańskiego  II, 
Kościół odczuł z  odnowioną świadomością wagę zaangażowa-
nia świeckich w  dzieło ewangelizacyjne. Ojcowie soborowi po-
twierdzili wiele razy, jak bardzo jest konieczne, dla „plantatio 
Ecclesiae” i dla rozwoju wspólnoty chrześcijańskiej, bezpośrednie 
zaangażowanie wiernych świeckich w różne formy działalności, 
w których może wyrazić się ich charyzmat. „Również godny po-
chwały jest ów zastęp tak bardzo zasłużony w dziele misyjnym, 
mianowicie zastęp katechistów, mężczyzn jak i  niewiast, którzy 
pełni apostolskiego ducha, są dzięki swej wybitnej pracy szczegól-
ną i wręcz nieodzowną pomocą przy rozszerzaniu wiary i Kościo-
ła. W naszych czasach, kiedy odczuwa się brak kapłanów do gło-
szenia Ewangelii tak licznym wiernym i do wykonywania posługi 
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duszpasterskiej, urząd katechistów posiada szczególne znaczenie” 
(por. Sob. Wat. II, Dekr. Ad gentes, 17).

Wraz z bogatym nauczaniem soborowym, koniecznie trzeba 
odnieść się do  stałego zainteresowania Papieży, Synodu Bisku-
pów, Konferencji Biskupów oraz indywidualnych Pasterzy, któ-
rzy w ciągu tych dziesięcioleci w znaczącej mierze przyczynili się 
do  odnowy katechezy.  Katechizm Kościoła Katolickiego, Adhor-
tacja Apostolska  Catechesi tradendae,  Ogólna Instrukcja Kate-
chetyczna, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, niedawne Dyrekto-
rium o Katechizacji, wraz z wieloma Katechizmami narodowymi, 
regionalnymi i diecezjalnymi, są wyrazem centralnego znaczenia 
dzieła katechetycznego, które stawia na pierwszym planie naucza-
nie oraz formację stałą wiernych.

5. Niczego nie odbierając misji właściwej Biskupowi, będą-
cemu pierwszym katechetą swojej diecezji wraz z prezbiterium, 
które dzieli z nim tę samą troskę duszpasterską, jak i odpowie-
dzialności przypadającej rodzicom, a dotyczącej formacji chrze-
ścijańskiej ich dzieci (por. KPK kan. 774 §2; KKKW kan. 618), 
konieczne jest uznanie obecności świeckich, którzy na  mocy 
sakramentu chrztu czują się wezwani do  współpracy w  służbie 
katechetycznej (por. KPK kan. 225; KKKW kan. 401 i  406). Ta 
obecność staje się jeszcze pilniejsza w naszych czasach z powodu 
odnowionej świadomości ewangelizacji w świecie współczesnym 
(por. Adhort. apost.  Evangelii gaudium, 163-168) oraz dlatego, 
że współczesna kultura globalizacyjna ma znaczny wpływ (por. 
Enc. Fratelli tutti, 100.138) i domaga się przez to autentycznego 
spotkania z młodymi pokoleniami, nie zapominając o potrzebie 
posiadania odpowiedniej metodologii i  kreatywnych narzędzi, 
które umożliwiłyby głoszenie Ewangelii odpowiednio do  trans-
formacji misyjnej, jaką powziął Kościół. Wierność przeszłości 
i odpowiedzialność za teraźniejszość są nieodzownymi warunka-
mi, aby Kościół mógł spełniać swoją misję w świecie.

Budzenie osobistego entuzjazmu każdego ochrzczonego i oży-
wianie świadomości bycia powołanym do  wypełnienia własnej 
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misji we wspólnocie, domaga się wsłuchiwania w  głos Ducha, 
który nie pozostawia nas bez swojej płodnej obecności (por. KPK 
kan. 774 §1; KKKW kan. 617). Duch wzywa również dziś męż-
czyzn i kobiety, aby wyruszyli w drogę, wychodząc na spotkanie 
wielu, którzy oczekują na  poznanie piękna, dobra oraz prawdy 
wiary chrześcijańskiej. Zadaniem Pasterzy jest wspieranie tej wę-
drówki i  wzbogacanie życia wspólnoty chrześcijańskiej poprzez 
uznanie posług świeckich, zdolnych przyczyniać się do przemia-
ny społeczności dzięki „przenikaniu wartości chrześcijańskich 
do świata społecznego, politycznego i ekonomicznego” (Evangelii 
gaudium, 102).

6. Apostolat laikatu posiada bezdyskusyjny walor świecki. 
Wymaga on, by „szukać Królestwa Bożego zajmując się sprawa-
mi świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej” (por. Sob. Wat. II, 
Konst. dogm.  Lumen Gentium, 31). Życie codzienne świeckich 
jest utkane z  relacji i  więzi rodzinnych oraz społecznych, które 
pozwalają zweryfikować, jak bardzo „powołani są do  tego, aby 
czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i w ta-
kich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on 
może solą ziemi” (Lumen Gentium, 33). Dobrze jest pamiętać, 
że oprócz tego apostolatu, „ludzie świeccy mogą być także po-
woływani w  różny sposób do  bardziej bezpośredniej współpra-
cy z  apostolatem hierarchii, na  wzór owych mężów i  niewiast, 
co pomagali Pawłowi w głoszeniu Ewangelii, wielce się trudząc 
w Panu” (Lumen Gentium, 33).

Tak szczególna funkcja, jak ta pełniona przez katechetę, ukon-
kretnia się pośród innych posług obecnych we wspólnocie chrze-
ścijańskiej. Katecheta jest bowiem powołany przede wszystkim 
po to, by wyrazić swoje kompetencje w posłudze duszpasterskiej 
przekazywania wiary, która rozwija się na  różnych swych eta-
pach: od  pierwszego głoszenia, które wprowadza w  kerygmat, 
przez nauczanie, które czyni świadomymi nowego życia w Chry-
stusie i przygotowuje w szczególności do sakramentów inicjacji 
chrześcijańskiej, aż po  formację stałą, która pozwala każdemu 
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laikatem, choć niewystarczającym, z zakorzenionym poczuciem 
wspólnotowym i wielką wiernością zaangażowaniu w miłość, ka-
techezę, celebrowanie wiary” (Evangelii gaudium, 102). Wynika 
stąd, że otrzymanie posługi świeckiej, takiej jak katecheta, wyci-
ska mocniejszy akcent na zaangażowaniu misyjnym, charaktery-
stycznym dla każdego ochrzczonego, które musi realizować się 
jednakowoż w pełnej formie świeckiej, bez wpadania w jakikol-
wiek wyraz klerykalizacji.

8. Posługa katechety posiada dużą wartość powołaniową, któ-
ra domaga się należytego rozeznania przez Biskupa i podkreśle-
nia przez ryt ustanowienia. Posługa ta jest bowiem stałą służbą 
na rzecz Kościoła lokalnego, według potrzeb duszpasterskich ro-
zeznanych przez Ordynariusza miejsca, ale wykonywaną na spo-
sób świecki, zgodnie z samą naturą tejże posługi. Dobrze jest, aby 
do  ustanowionej posługi katechety byli powoływani mężczyźni 
i kobiety o głębokiej wierze i dojrzałości ludzkiej, by brali czynny 
udział w życiu wspólnoty chrześcijańskiej, byli zdolni do przyj-
mowania innych, do szczodrości i życia w komunii braterskiej, by 
otrzymywali należną formację biblijną, teologiczną, duszpaster-
ską i pedagogiczną, aby byli uważnymi głosicielami prawdy wiary 
oraz by mieli już wcześniejsze doświadczenie katechezy (por. Sob. 
Wat.  II, Dekr.  Christus Dominus, 14; KPK kan. 231 §1; KKKW 
kan. 409 §1). Wymaga się, aby były to osoby wiernie współpra-
cujące z prezbiterami oraz diakonami, dyspozycyjne do wykony-
wania posługi tam, gdzie jest to konieczne, i  inspirowane przez 
prawdziwy zapał apostolski.

Dlatego też, po rozważeniu każdego aspektu, na mocy autory-
tetu apostolskiego

ustanawiam
posługę świecką katechety

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów opu-
blikuje w najbliższym czasie ryt ustanowienia posługi świeckiego 
katechety.

ochrzczonemu być zawsze gotowym „do obrony wobec każdego, 
kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei” (1 P 3, 15). Ka-
techeta jest zarazem świadkiem wiary, mistrzem i mistagogiem, 
towarzyszem i pedagogiem, który naucza w imieniu Kościoła. To 
tożsamość, która tylko poprzez modlitwę, studium oraz bezpo-
średni udział w życiu wspólnoty może rozwinąć się w odpowied-
ni sposób i z odpowiedzialnością (por. Papieska Rada ds. Krze-
wienia Nowej Ewangelizacji, Dyrektorium o katechezie, 113).

7. Z dalekowzrocznością św. Paweł VI opublikował List apo-
stolski  Ministeria quaedam  z  zamiarem nie tylko dostosowania 
do  zmieniającego się momentu historycznego posługi lektora 
oraz akolity (zob. List apost.  Spiritus Domini), ale również by 
zachęcić Konferencje Biskupów, aby stały się one promotorami 
innych posług, wśród których znajduje się posługa katechety: 
„Nic nie stoi na przeszkodzie, aby oprócz powszechnych urzędów 
Kościoła łacińskiego Konferencje biskupie prosiły Stolicę Apo-
stolską o utworzenie innych, których ustanowienie we własnym 
regionie uważałyby ze szczególnych względów za konieczne lub 
bardzo pożyteczne. Do tych należą np. funkcje ostiariusza, egzor-
cysty i  katechety”. To samo ponaglające zaproszenie powróciło 
w Adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi, kiedy to, prosząc 
o umiejętne odczytanie aktualnych potrzeb wspólnoty chrześci-
jańskiej, pozostającej w wiernej kontynuacji ze swoimi początka-
mi, zachęcał do znalezienia nowych form posługiwania dla odno-
wionego duszpasterstwa: „Posługi tego rodzaju z pozoru wydają 
się czymś nowym, ale w rzeczywistości zgadzają się z dawnymi 
doświadczeniami Kościoła na przestrzeni jego długich dziejów – 
posługi takie, jak np. katechistów, […] są jak najbardziej korzyst-
ne w  zakładaniu Kościoła, ożywianiu go i  powiększaniu, a  tak-
że mogą sprawić, że będzie on bardziej promieniował wokoło 
i  dotrze do  tych, którzy stoją z  daleka” (Św. Paweł  VI, Adhort. 
apost. Evangelii nuntiandi, 73).

Nie można negować zatem, że „wzrosła świadomość tożsa-
mości oraz misji świeckiego w  Kościele. Dysponujemy licznym 
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9. Zapraszam, zatem, Konferencje Biskupów do urzeczywist-
nienia posługi katechety, ustalając konieczną ścieżkę formacyjną 
oraz kryteria normatywne wymagane do otrzymania tejże posłu-
gi, a  także znajdując odpowiednie formy służby, jaką podejmą 
osoby powołane do jej pełnienia zgodnie z tym, co zostało wyra-
żone w niniejszym Liście apostolskim.

10. Synody Kościołów Wschodnich oraz Zgromadzenia Hie-
rarchów będą mogły przyjąć to, co zostało tu ustanowione dla 
odpowiednich Kościołów sui iuris, na podstawie własnego prawa 
partykularnego.

11. Niech Pasterze nie przestają przyjmować zachęty Ojców 
Soborowych, którzy przypominali: „Wiedzą mianowicie paste-
rze, iż nie po  to ustanowieni zostali przez Chrystusa, aby całe 
zbawcze posłannictwo Kościoła w  stosunku do  świata wziąć 
na siebie samych, lecz że ich zaszczytnym zadaniem jest tak spra-
wować opiekę pasterską nad wiernymi i tak uznawać ich posłu-
gi oraz charyzmaty, żeby wszyscy oni pracowali zgodnie, każdy 
na swój sposób, dla wspólnego dzieła” (Lumen Gentium, 30). Ro-
zeznanie darów, których Duch Święty nigdy nie skąpi swojemu 
Kościołowi, niech będzie dla nich należnym wsparciem tak, aby 
urzeczywistnić posługę katechety dla wzrostu powierzonej im 
wspólnoty.

Zarządzam, aby to, co zostało postanowione w  niniejszym 
Liście apostolskim w  formie „Motu Proprio”, było przestrzega-
ne w całości, bez względu na jakiekolwiek argumenty przeciwne, 
nawet gdyby były godne szczególnej wzmianki, oraz aby zosta-
ło ogłoszone poprzez opublikowanie w  L’Osservatore Romano, 
wchodząc w życie tego samego dnia a następnie, aby zostało opu-
blikowane w oficjalnym periodyku Acta Apostolicae Sedis.

Rzym, u  św. Jana na  Lateranie, dnia 10 maja 2021 roku, we 
wspomnienie Świętego Jana z  Avili, kapłana i  doktora Kościoła, 
w dziewiątym roku mojego pontyfikatu.

 Franciscus
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 Pieczątka 

 z adresem szkoły

FORMULARZ PROTOKOŁU KONKURSOWEGO

Komisja szkolna Konkursu …………………………………………………………………… powołana 
 tytuł konkursu

przez Dyrektora ………………………………. ……………………………………………………………………

Imię i Nazwisko Dyrektora 

………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa i adres szkoły

………………………………………………………………………………………………………………………………

w składzie:  

1. ……………………………………………………………………………….………….     (Przewodniczący)

2. ……………………………………………………   …………………………………………………….....

3. …………………………………………………….  ………………………………………………………..

  (podpisy)

na  posiedzeniu w  dniu ………………………… w  ……………………… dokonała wyboru 
i klasyfikacji następujących prac spośród …………… biorących udział w Konkursie:

1. ………………………………………………………………………………………………………………… 

(tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, klasa, parafia szkoły, imię i nazwisko katechety).

2. …………………………………………………………………………………………………………………………

(tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, klasa, parafia szkoły, imię i nazwisko katechety).

...............................................................  (miejscowość i data)

FORMULARZ SPRAWOZDANIA Z PRACY 
KATECHETYCZNEJ OD OSTATNIEJ WIZYTACJI

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………
2. Pełna nazwa i adres szkoły ………………………………………..

……………….…………………………………………………….
3. Staż pracy katechetycznej ……….(lat), stopień awansu zawodo-

wego ……………………………………………………………….
4. Ukończone studia podyplomowe: 

……………………………………………………………………..
5. Udział w szkoleniach:
a) organizowanych przez Wydział Katechetyczny KDP 

……………………………………………………………………..
b) organizowanych przez szkołę 

 …………………………………………………………………….
c) organizowanych przez MSCDN  

……………………………………………………………………..
d) inne ……………………………………………………………….

………………………….………………………………………….
6. Udział w rekolekcjach dla katechetów:
a) organizowanych przez Wydział Katechetyczny KDP  

……………………………………………………………………..
b) inne ……………………………………………………………….

.………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………..

7. Przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursów o tematyce re-
ligijnej: 

a) ogólnopolski ……………………………………………………....
……………………………...……………………………………...

b) diecezjalny ………………………………………………………...
…………………........……………………………………………..



c) wojewódzki ……………………………………………………….
……………………………………………………………………..

d) dekanalny …………………………………………………………
……………………………………………………………………..

e) inne ………………………………………………………………..
…………………….……………………………………………….

8. Akcje duszpasterskie organizowane 
a) W dekanacie ………………………………………………………

…………….……………………………………………………….
b) w parafii …………………………………………………………...

……………………..………………………………………………
c) w szkole …………………………………………………………...

………………………..……………………………………………
9. Prowadzenie grupy PDMD, Koło żywego różańca, Koło Biblijne, 

ERM itp …………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
(w załączniku program, dokumentacja potwierdzająca podjęte 
działania) 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ MAŁOLETNIEGO  
W KONKURSIE I NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

Ja niżej podpisany/a 

…………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko ustawowego przedstawiciela nieletniego)

oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie 
 danych osobowych mojego małoletniego dziecka

………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)

ucznia

………………………………………………………………………………… 
(nazwa szkoły wraz z miejscowością lub pieczątka szkoły )

do celów związanych z jego udziałem w konkursie

…………………………………………………………………………………… 
(nazwa konkursu)

organizowanego przez

…………………………………………………………………………………… 
(nazwa podmiotu organizującego)

w dniach  …………………………………………………………………………

Wyrażam także zgodę na publikowanie imienia i nazwiska, nazwy 
szkoły, ilości zdobytych punktów oraz zajętego miejsca za pomocą środ-
ków społecznego przekazu.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu i akcep-
tuję jego postanowienia.

 ………………………………………… ………………………………………
 (miejscowość, data) (podpis rodzica lub opiekuna prawnego)




